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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.6 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-6 И ТО ЗА 

Партију 2 – Персонални рачунари 

ЈНОП 17/2016 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.6 Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,  

ЈНОП 17/2016 

  

Дана 15.08.2016. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему, 

обликовану по партијама од 1-6 и то за Партију 2 - Персонални рачунари у оквиру 

којег је постављено следеће питање и од стране комисије за јавну набавку сачињен 

следећи одговор: 

 

Питање бр.1:  

“Молимо Вас да потврдите да ћете прихватити референтне потврде који су потписани 

и оверени од стране купаца пре измене коју сте направили 15.08.2016. године.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Да, наручилац ће као доказ о испуњености услова у погледу пословног капацитета 

прихватити и потврде издате од стране референтних купаца и дате на Обрасцу 

потврде (ОБРАЗАЦ 6.7 - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ) који је био саставни део конкурсне 

документације пре III измена и допуна конкурсне документације сачињених дана 

15.08.2016. године. 

III изменама и допунама конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица, 

отклоњена је техничка (дактилографска) грешка у Обрасцу потврде, те је стога 

Образац потврде замењен Новим обрасцем потврде (НОВ ОБРАЗАЦ 6.7 - ОБРАЗАЦ 

ПОТВРДЕ). Оба обрасца потврде (Образац потврде и Нов образац потврде) се односе 

на исти период - период од претходне три године (2013., 2014. и 2015. годину), уз 

разлику да Образац потврде садржи техничку (дактилографску) грешку, коју Нов 

образац потврде нема. 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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